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FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS  
 
 
 
Det er tredje gang denne saken blir lagt frem for kommunestyret. Saken ble lagt frem første gang 
den 26.09.19, og saken ble sendt i retur til administrasjonen for nærmere avklaring. Saken ble lagt 
frem på nytt den 24.10.19. Saken ble utsatt igjen, og sendt i retur til administrasjonen. Følgende 
fremgår av saksprotokollen fra møtet den 24.10.19: 
 

«Ordføreren orienterte om at rådmannen tilrår at saken utsettes. Dette på bakgrunn av at 
kommunen har mottatt et brev fra Hafjell Alpinsenter sin advokat. Rådmannen opplever at 
brevet gir en dreining av saken som gjør kommunens rolle som forurensningsmyndighet uklar, og 
at det tillegges kommunen oppgaver og myndighet som etter rådmannens syn er tillagt 
påtalemyndigheten. Det er dermed en fare for at brevet som ble mottatt av Hafjell alpinsenter vil 
skape et feilaktig inntrykk av sakens kjerne.  
 
Rådmannen ønsker å klargjøre kommunens juridiske plikter og ansvar. Dette innbefatter 
eksempelvis hvem som er part i saken i de ulike stadier fram til påtalemyndigheten eventuelt tar 
ut siktelse.  
 
Dette er en sak av prinsipiell karakter, og det er særdeles viktig at kommunestyret får en presis 
innføring i prosessen ved behandling av forurensningssaker som dette, samt det juridiske 
ansvaret før en beslutning skal tas.» 

 
 
Saksutredning: 
 
Kommunedirektørens kommentarer til kommunestyremøte den 26.09.19  
I kommunestyret den 26.09.19 ble det blant annet uttalt at det finnes andre virkemidler kommunen 
kan benytte, at saken bør løses ved en dialog med Hafjell alpinsenter AS (heretter forkortet Hafjell 
alpinsenter) og at kommunen ikke har for vane å anmelde forhold. Det eneste virkemiddelet som 
kan benyttes i denne saken fremgår av forurensningsloven kapittel 10, og er delegert til politiet. 
Kommunen som forurensningsmyndighet har et ansvar for å sørge for at loven blir overholdt og 
respektert av innbyggerne. Dersom et slikt forhold ikke anmeldes, gir det signaler til innbyggerne 
om at overtredelser av forurensningsloven og tilhørende forskrifter som gjødselvareforskriften ikke 
får konsekvenser. Et slikt signal vil gi alvorlige følger. Vi risikerer at andre innbyggere og foretak ikke 
kommer til å respektere regelverket. Saken vi står overfor i dag er en av de alvorligste 
forurensningssakene vi har hatt i Øyer kommune. Det er viktig at kommunestyret reagerer raskt, 
særlig med tanke på den etterforskningen politiet skal gjøre. Det er ikke kommunen sin jobb å 
foreta en full etterforskning av saken. Kommunedirektøren mener at de opplysningene som ligger 
til grunn for saken og lovenes formål og bestemmelser gir kommunen tilstrekkelig grunnlag og en 
plikt til å anmelde forholdet.  
 
 
Generell informasjon 



Hafjell alpinsenter har spredt store mengder med husdyrgjødsel i utmark. Husdyrgjødsel anses som 
forurensning, og det er forbudt å forurense med mindre forurensningsmyndigheten gir tillatelse 
eller det er gitt unntak i lov eller forskrift. I denne saken har ikke kommunen gitt tillatelse og det 
foreligger heller ingen unntak i lov eller forskrift.  
 
All makt, frihet og plikter som kommunen har, er delegert fra lovgiver på Stortinget. Stortinget har 
en forventning om at kommunene utfører disse oppgavene i tråd med lovgivningen. Lover vedtatt 
på Stortinget må etterleves og respekteres på lokalt nivå, og i mange saker har kommunen lite frihet 
og handlingsrom. Lovgiver har vedtatt regler om hvordan brudd på forurensningsloven skal 
håndteres. Kommunen er kjent med en alvorlig forurensningssak, hvilket utgjør en plikt for 
kommunen til å anmelde forholdet. Det viktig at en sak som denne følges opp og tas på alvor av 
Øyer kommune. 
 
Kommunedirektøren tok kontakt med miljøkoordinator i Innlandet politidistrikt den 08.11.19 for å 
få veiledning i saken. I tråd med kommunedirektørens tidligere saksfremlegg mener også politiet at 
det foreligger et alvorlig brudd på forurensningsloven og at det nødvendig å anmelde forholdet. 
Dersom kommunen velger å ikke anmelde, har politiet signalisert at de kommer til å følge opp 
saken av eget initiativ. Kommunedirektøren anbefaler likevel at kommunestyret anmelder 
forholdet, da en anmeldelse vil gi signaler til politiet, lovgiver og innbyggere om at kommunen 
følger de plikter og oppgaver som er tillagt kommunen i forurensningsloven. Politiet ønsker å 
samarbeide med kommunen i forbindelse med utforming av en anmeldelse.  
 
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) utarbeidet en veileder i 
samarbeid med Økokrim i 2002. Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd av 
forurensningsloven er ment som et hjelpemiddel til forurensningsmyndigheten i arbeidet med 
miljøsaker. Veilederen understreker at kommunen har en plikt til å anmelde alvorlige overtredelser; 

«Begrunnelsen for å bruke straff er først og fremst den allmennpreventive effekten straff har, det 
vil si at straffen virker avskrekkende på andre som får høre om saken. Straffen kan også ha en 
individualpreventiv effekt, slik at den straffede begår nye overtredelser i fremtida.  
Terskelen for at noe er straffbart er lav ved overtredelse av forurensningsloven. Anmeldelse bør 
likevel begrenses til de mer alvorlige overtredelsene, der en drar klar nytte av straffens 
allmennpreventive eller individualpreventive effekt. Å være tilbakeholden med å anmelde kan 
imidlertid føre til at respekten for forurensningsloven og tilliten til forvaltningen svekkes hos 
publikum. Tilsynsorganet [her kommunestyret] har en plikt til å melde fra til politiet om alvorlige 
overtredelser av forurensningsloven, jf. tilsynsbestemmelsen i fl § 48.» 

 
I forurensningsloven § 48 har lovgiver redegjort for forurensningsmyndighetens oppgaver. 
«Forurensningsmyndigheten skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å motvirke 
forurensninger […] og se til at reglene i loven og vedtak i medhold av loven bli fulgt» jf. annet ledd. I 
veilederen tolket Klima- og forurensningsdirektoratet bestemmelsen dithen at kommunen har en 
plikt til å anmelde alvorlige overtredelser. En slik tolkning er også i samsvar med 
forurensningslovens oppbygging og oppgavefordeling der politiet har delegert myndighet til å 
straffeforfølge overtredelser, mens øvrige oppgaver er tillagt kommunen på kommunalt nivå.  
 
Miljøkriminalitet har i de senere årene fått større plass på den politiske dagsorden. Klima- og 
miljødepartementet uttalte i juni i år at de ønsker å gi økte strafferammer for miljøkriminalitet, og 
at miljøkriminalitet er trussel mot mennesker og miljøet rundt oss. Politidirektoratet uttaler i et 
rundskrivi at miljøkriminalitet skader samfunnets fellesgoder, og at ulovlig miljøpåvirkning 
representerer en belastning som kommer i tillegg til den påkjenning lovlig virksomhet utgjør for 
miljøet. Videre fremgår følgende av rundskrivet; «Ved å reagere raskt og med nødvendig strenghet 
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ved uaktsom forvoldelse av fare, vil straffeforfølgning kunne ha betydelig preventiv effekt og 
dermed bidra til å spare menneskelig lidelse og redusere samfunnsøkonomiske tap.» Politiet er 
imidlertid avhengig av et godt samarbeid med kommuner for å få kjennskap til disse sakene slik at 
de kan følges opp i tråd med de sentrale styringsdokumentene. Miljødirektoratet har også gitt sterkt 
uttrykk for viktigheten av å følge opp forurensningssaker som denne i en telefonsamtale med 
kommunen.  
 
Kommunen skal være varsom med å kreve opplysninger fra en part før forholdet er anmeldt til 
politiet. Det betyr at kommunen på et tidlig tidspunkt må koble inn politiet, slik at mistenkte får 
rettigheter etter straffeprosessloven (eksempelvis rett til å uttale seg (eller ikke uttale seg), innsyn i 
saksdokumenter osv.). Det betyr at kommunen sjelden får kartlagt alle forhold i en sak før forholdet 
er anmeldt til politiet. Terskelen for å anmeldelse bør derfor være lav i en sak som ikke er 
tilstrekkelig opplyst. I brev fra Hafjell alpinsenter datert 19.11.19 skriver de at de vil være tilstede 
under kommunestyremøte, og at de kan svare på spørsmål. Kommunedirektøren fraråder på det 
sterkeste at det stilles spørsmål til Hafjell alpinsenter og viser her til veileder om bruk av straff som 
virkemiddel ved brudd av forurensningsloven; «Før saken er avgjort av politiet, bør 
forurensningsmyndigheten ikke kreve opplysninger om eller utøve annen tilsynsvirksomhet rettet 
mot det anmeldte forholdet.» Frem til nå har kommunen kun bedt om nødvendige opplysninger for 
å kunne ta stilling til om forholdet burde anmeldes, det bør ikke bes om ytterligere opplysninger på 
dette stadiet. Hafjell alpinsenter har et vern mot selvinkriminering som kommunestyret må 
respektere, jf. straffeprosessloven § 90.  
 
Behov for å gi pålegg om undersøkelser 
Kommunen har hjemmel til å pålegge et foretak til å gjennomføre undersøkelser for «å fastslå om 
og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning» samt hvordan forurensningen 
skal motvirkes, jf. forurensningsmyndigheten § 51. Pålegg om undersøkelse er delegert til teknisk 
sjef (med tittel tjenesteleder etter omorganisering). Kommunedirektøren ønsker å gi et pålegg om 
undersøkelser i samarbeid med politiet, dersom forholdet blir anmeldt. Dersom forholdet ikke blir 
anmeldt, må kommunedirektøren inngå en dialog om politiet for å avklare om et pålegg skal gis ifm. 
en etterforskning eller om kommunen uavhengig av politiet skal gi et slikt pålegg. Det vil kunne 
være et behov for å gi pålegg om undersøkelser uansett for å utelukke at forurensningen har 
medført skader, eksempelvis vannprøver.   
 
Likebehandling  
Et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp som kommunen er bundet av sin saksbehandling er 
likebehandling blant borgerne. Kommunen gir gårdbrukere som ikke overholder bestemmelsene 
gitt i gjødselvareforskriften en reduksjon i produksjonstilskuddet som en reaksjon. Øyer kommune 
vil utøve forskjellsbehandling blant sine innbyggere dersom denne forurensningssaken ikke 
anmeldes, sammenlignet med gårdbrukere som får straff for langt mindre alvorlige overtredelser. 
Videre er det viktig at forurensningsloven og gjødselvareforskriften håndheves likt i hele Norge. 
Dersom alvorlig forurensning medfører politianmeldelser i kun enkelte kommuner, medfører dette 
forskjellsbehandling blant landets borgere. Forvaltningen har en plikt til å utøve god 
forvaltningsskikk og utøve likebehandling blant borgerne. Når loven legger opp til å at kommunen 
har en plikt å anmelde alvorlige brudd på forurensningsloven, vil en anmeldelse ivareta hensynet til 
god forvaltningsskikk og likebehandling.   
 
Utslippstillatelse  
For at spredning av husdyrgjødsla skulle vært lovlig, måtte Hafjell alpinsenter søkt om 
utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 11.  
 



Forurensningsmyndigheten ville da sendt saken over til landbrukskontoret for å få en 
landbruksfaglig vurdering. Landbrukskontoret ville bedt om en gjødslingsplan som baserer seg på 
jordanalyser, forventet kultur på arealet og forventet avlingsnivå. En gjødslingsplan må utarbeides 
av en med faglig kompetanse, for eksempel norsk landbruksrådgivning eller ved bruk av 
tilfredsstillende planleggingsverktøy. Reglene rundt gjødselplanlegging er regulert i forskrift om 
gjødselplanlegging. Forurensningsmyndigheten ville ved en søknad om utslippstillatelse hatt 
mulighet til å stille vilkår i tillatelse etter blant annet gjødslingsplan og anbefaling fra 
landbrukskontoret, jf. forurensningsloven § 16. Det uansett ikke sikkert at foretaket ville fått en slik 
utslippstillatelse. 

Ulike roller 
Kommunestyret 
Kommunen er forurensningsmyndigheten på kommunalt nivå, jf. forurensningsloven § 81. 
Kommunestyret har et ansvar for at forurensningsloven blir fulgt og respektert av innbyggerne. 
Kommunestyret har også en plikt til å anmelde alvorlige overtredelser av forurensningsloven.  
 
Landbrukskontoret 
Det er landbrukskontoret som først oppdaget forurensningen. Landbrukskontoret vurderte om det 
burde iverksettes strakstiltak for å begrense forurensningen. Tiden som gikk fra gjødsla ble spredt 
frem til kommunen fikk kartlagt forurensningens innhold og omfang, medførte at det var lite som 
kunne gjøres for å bedre situasjonen. Det tok nærmere to måneder fra landbrukskontoret tok 
kontakt med Hafjell alpinsenter til de svarte på de spørsmål kommunen stilte, slik at kommunen 
hadde tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det var behov for å iverksette nødvendige tiltak for å 
begrense forurensningen jf. forurensningsloven § 7. Det er kommunestyret som har myndighet 
etter forurensningsloven, og enkelte bestemmelser er delegert til kommunedirektøren og 
tjenesteleder. Landbrukskontoret har derfor ikke myndighet etter forurensningsloven til å gjøre noe 
mer enn det de har gjort i denne saken. 
 
Politiet 
Politiet er avhengig av et samarbeid med kommuner for å avdekke alvorlig miljøkriminalitet. Det er 
politiet som har fått delegert myndighet til å benytte straff som virkemiddel i enkelte 
forurensningssaker, jf. forurensningsloven § 78.  
 
Hafjell alpinsenter  
Hafjell alpinsenter er ikke part i saken før politiet tar ut en siktelse. Det betyr at foretaket ikke har 
rett til uttale seg, og kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret ikke legger vekt på tidligere 
innsendte brev og evt. nye brev fra Hafjell alpinsenter som sendes inn rett før kommunestyret for å 
påvirke sakens utfall. Frem til nå er det ingen dokumentasjon som er gitt fra Hafjell alpinsenter som 
gir opplysninger om feil i faktum. Blir forholdet anmeldt vil Hafjell alpinsenter få anledning til å 
uttale seg og dermed vil kontradiksjonsprinsippet bli ivaretatt.   
 
Hjemmel 
Kommunedirektøren har aldri vært i tvil om forholdet er en overtredelse av forurensningsloven § 7. 
Et grunnleggende prinsipp i norsk rett er at det skal benyttes særlovgivning som rettslig grunnlag 
der det foreligger særlovgivning. Gjødselvareforskriften er en særlovgivning som blant annet 
regulerer forurensning av husdyrgjødsel. Etter uttalelser fra Landbruksdirektoratet og 
Miljødirektoratet har kommunedirektøren kommet frem til at gjødselvareforskriften ikke kan 
brukes som rettslig grunnlag i denne saken, da Hafjell alpinsenter er et foretak som ikke driver med 
landbruksvirksomhet. Det fremgår ikke direkte av forskriften at den kun rammer aktører i 
landbruksvirksomhet, og det er direktoratenes indirekte tolkning av formålet med forskriften som 
er grunnlaget for deres uttalelser.  



Bakgrunn  
I sommer fikk Øyer kommune ved landbrukskontoret en melding om at det var spredt husdyrgjødsel 
i nyanlagte traséer og nedfartsløyper i Hafjell. Landbrukskontoret dro på en befaring den 02.07.19. 
Det var spredt husdyrgjødsel på et større område ovenfor Nysetervegen og helt opp til toppen av 
den nye 6-seterheisen, som ligger kort avstand fra værradaren på Hafjelltoppen. Det ble under 
befaringen ikke kartlagt det totale arealomfanget av spredningen. 

Det var spredt husdyrgjødsel på bar jord, uten at dette var jordarbeidet inn i jorda. I 
nedfartsløypene var det laget grøfter på tvers av fallet. Det var spredt husdyrgjødsel i grøftene. Det 
var spor etter graving av vann på jordoverflaten og i grøftene. Flere steder var det spor etter at jord 
og husdyrgjødsel hadde rent utover i terrenget.  
 
Landbrukskontoret har vært i kontakt med Hafjell alpinsenter AS (Tommy Viken) for å få en 
nærmere redegjørelse for hva som har skjedd. Etter flere henvendelser er det kommet fram at det 
er spredt ca. 525 m3 husdyrgjødsel på ca. 142 daa, noe som gir 3,7 m3/daa. Det var sådd, og ikke 
jordarbeidet. Kommunen ble opplyst om at hensikten med å spre husdyrgjødsel var for å få etablert 
grasdekke i traséer og nedfartsløyper der det var gravd.  
 
Mengden som er spredt samt størrelse på arealet er opplysninger gitt av Hafjell alpinsenter AS. 
Øyer kommune har vært på en befaring og tatt bilder. Kommunen har ikke målt opp arealet, og 
legger til grunn at opplysningene fra Hafjell alpinsenter AS er korrekte. Det er heller ikke grunn til å 
betvile at opplysningene gitt av Hafjell alpinsenter AS.  
 
Forurensningsloven  
Følgende fremgår av forurensningsloven § 7 første ledd;  
«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.»  
 
Hafjell Alpinsenter AS har bestilt over 500 tonn med husdyrgjødsel og har spredt eller bedt noen om 
å spre gjødsla i utmark. Husdyrgjødsel anses som forurensning jf. forurensningsloven § 6 første ledd 
bokstav 1. Husdyrgjødsel er et fast stoff som kan utgjøre en skade eller ulempe for miljøet dersom 
det for eksempel spres i naturen og påvirker flora eller spres i bekker eller vassdrag og kommer til 
drikkevannskilder.  
 
Forurensningen er ikke omfattet av unntakene gitt i forurensningsloven §§ 8 eller 9. Hafjell 
alpinsenter har ikke søkt om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Forurensningen utgjør 
en overtredelse av forurensningsloven § 7 første ledd.  
 
Gjødsla er for lengst spredt ned i bakken og avrent, og det er derfor ikke mulig å iverksette tiltak for 
å rette forholdet. Den eneste sanksjonen som er aktuell er straffeansvar for forurensning jf. 
forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Bestemmelsen er delegert til politiet, og Øyer 
kommune må derfor anmelde forholdet. Det vil kunne være aktuelt å ta vannprøver i bekker og 
vassdrag for å sjekke om vannet er forurenset. Det kan også bli aktuelt å kartlegge hvordan 
vegetasjonen i nærheten av alpintraseen har blitt påvirket av gjødsla.  
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, heretter forkortet gjødselvareforskriften  
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har i sine uttalelser gjort det klart at forurensningsloven 
bør brukes som rettslig grunnlag, og at gjødselvareforskriften i hovedsak er rettet mot gårdbrukere i 
sin landbruksvirksomhet. Hafjell alpinsenter er et foretak som ikke driver med landbruk og gjødsla 
er ikke spredt i tilknytning til landbruksvirksomhet. Det fremgår av forurensningsloven § 8 første 
ledd nr. 1 at plikten til å unngå forurensning ikke gjelder vanlig forurensning fra jordbruk mv. Siden 



Hafjell alpinsenter ikke har spredt gjødsel i tilknytning til landbruksvirksomhet, er unntaket i § 8 
første ledd nr. 1 ikke relevant i denne saken. 

Bruk og spredning av husdyrgjødsel er strengt regulert i gjødselvareforskriften og i forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Det er for eksempel slik at gjødsla ikke må spres 
i utmark og nærmere bekker og vassdrag enn 2 meter. Det skal også spres i henhold til 
gjødslingsplan, jordprøver og forventa bortført næringsstoff med avling. Gjødselvareforskriften 
setter begrensninger for spredning av husdyrgjødsel, og selv om det ikke er spredt gjødsel i 
tilknytning til landbruksvirksomhet, bør forurensningens alvorlighet tolkes i lys av 
gjødselvareforskriften.  
 
Forurensningens omgang, fare for skade og ulemper  
Kommunedirektøren mener at overtredelsen er alvorlig ut fra mengden som er spredt, 
arealomfanget, at det er spredt i utmark, helling på arealet, høyde over havet og mulige 
konsekvenser av forurensningen. Hafjell alpinsenter AS har spredt husdyrgjødsel på ca. 142 daa. Det 
store arealet og hellingen på arealet medfører at det er en stor fare for avrenning til blant annet 
vassdrag, vannkilder og annen vegetasjon. Dette kan medføre store konsekvenser, blant annet 
forurensning av drikkevannskilder, ubalanse og konsekvenser for vegetasjonen i området og økt 
næringsstofftilførsel til vassdrag. Videre er området mye brukt til friluftsliv, og spredning i utmark 
kan få uheldige konsekvenser for de som benytter dette området (eksempelvis helserisiko og 
hygieneforhold). Arealets høyde over havet tilsier at det er lavere næringsopptak i vegetasjonen 
rundt. Dette er problematisk med tanke den store mengden som er spredt.  
 
Mengde husdyrgjødsel som er spredt tilsvarer nesten en vanlig gjødsling av eng til første slått. Om 
det blir spredt på eng, vil det være planter som tar opp næringsstoffene i gjødsla i takt med 
næringsbehovet. Dersom det blir spredt i åpen åker, skal husdyrgjødsla jordarbeides inn i jorda. I 
begge tilfeller spres husdyrgjødsla på produktiv jord der plantevekst tar opp næringsstoffene, og de 
blir bortført med avling. I dette tilfelle er det spredt gjødsel på et areal som stort sett består av 
uproduktiv jord. Dette betyr at faren for avrenning av næringsstoffer er stor, og mye større enn 
spredning av husdyrgjødsel på fulldyrket mark. Det er også alvorlig at husdyrgjødsla ikke ble 
nedmoldet (arbeidet inn i jorda ved harving eller pløying), og at den dermed ble liggende på 
overflaten. For eksempel er det krav i gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 at husdyrgjødsel spredt på 
åpen åker skal nedmoldes innen 18 timer. Dette er ikke gjort, og heller ikke forsøk på dette.  
 
For gårdbrukere er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel i utmark. Utmarksareal er areal som ikke 
oppfyller kravene til å være fulldyrket mark, overflatedyrket mark eller innmarksbeite. Øyer 
kommune ved landbrukskontoret mener at arealet som det er spredt husdyrgjødsel på er å regne 
som utmarksareal, og det er ikke av betydning at det er regulert til alpinformål.  
 
Hafjell alpinsenter AS skriver til kommunen at de har spredt husdyrgjødsel for å få raskere 
revegetasjon. De ønsket at løypene skulle bli grønnere på kort tid. Kommunen ser at hensikten med 
å revegetere raskt er bra for å hindre erosjon, men kommunen anser det som særdeles kritikkverdig 
at man sprer så store mengder med husdyrgjødsel (forurensning) i utmark uten å undersøke om 
dette er tillatt. Kommunedirektøren vil presisere at et forhold blir ikke lovlig selv om intensjon er 
god. Bruk av husdyrgjødsel gir trolig raskere revegetasjon, men slik det er gjort i dette tilfelle 
representerer det en vesentlig forurensningsfare.  
 
Det fremgår av forurensningsloven § 1 at formålet er «å verne det ytre med miljø mot forurensning 
og å redusere eksisterende forurensning… Loven skal forsikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger… ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader naturens evne til 
produksjon og selvfornyelse». Gjødselvareforskriftens formål jf. § 1 er å «forebygge 
forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av 



gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som en 
ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta 
hensynet til biologisk mangfold.» Forurensningslovens og gjødselvareforskriftens formål tilsier at 
denne saken må sendes til politiet for videre oppfølging. Videre fremgår av forarbeidene til 
forurensningsloven at overtredelser bør medføre straff, og lovgiver viser særlig til allmenn- og 
individualpreventive hensyn.  
 
Delkonklusjon  
Mulige konsekvenser samt omfanget av forurensningen medfører at forholdet er en alvorlig 
overtredelse av forurensningsloven.  
 
 

Kart 

 



 

Iht. opplysninger gitt fra Hafjell alpinsenter antar kommunen at det spredt husdyrgjødsel på 
området som er markert med rødt på kartene overfor. 

 

Konklusjon 

Etter en vurdering av forurensningsloven og den formål, forarbeidene, veileder og rundskriv samt 
anbefalinger fra politiet og Miljødirektoratet, mener kommunedirektøren at denne saken må 
anmeldes. Kommunen vil vise lite lojalitet og respekt overfor lovgiver dersom forholdet ikke blir 
anmeldt. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av forurensningsloven § 7 
første ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet for videre oppfølging etter 
forurensningsloven § 78.  

 
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 



Kommunedirektør Juridisk rådgiver


